ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚMERO:

4/2020

CARÀCTER:

Ordinària

DATA:

24/02/2020

HORARI:

de 18’30h a 19’30 hores

LLOC:

Sala de Juntes de L’Ajuntament

Assisteixen:
Alejandro Costa Urigoitia
Carles A. Medina Vilalta
Josi Duran Cutillas
Marc Tintoré i Serra
Isabel Sola Ruiz
Ramon Golart Avila
Marta Bosch Lafuente
Julián Giner Arroyo
Inmaculada Fernández Martínez
Ginés Marín Marín

1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
3a Tinent d’Alcalde
4t Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Excusa la seva absència:
Josep Triadó i Bergés

Mireia Boté i Massagué, Secretària

Alcalde

ORDRE DEL DIA
ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 3).
2.- Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial.

CULTURA
3.- Adjudicació a l'empresa "Grup Viada Mataró, S.L.", del contracte menor de
subministrament per a la compra de taules.
4.- Aprovació de la inscripció de l'entitat "Associació de Dones del Maresme" al registre
d'entitats municipals.

COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS
5.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei del repartiment de la revista
municipal la Pinassa.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
6.- Aprovació del retorn de les les fiances dipositades per la Sra. Anna Moya Coma, com a
garantia de les obres efectuades al carrer Balmes, núm. 9 de Premià de Dalt.
7.- Atorgament al Sr. Eduardo Marín Rodríguez, de la llicència d'obres d'enderroc de
l'edifici existent a la parcel·la ubicada al carrer Víctor Català, número 01-03 de Premià de
Dalt.

PLA DE BARRIS
8.- Aprovació de la renúncia a l’import de 6.598,25 Euros en concepte de la diferència
entre l’import atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la despesa subvencionable
executada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, en la contractació del personal
corresponent a Treball als Barris 2018.
9.- Adjudicació a l'empresa "Funciona Serveis Esportius, SLU", del contracte menor de
serveis per a dur a terme el projecte de dinamització d’espais d’entrenament de calistènia,
en el marc de l'actuació "Dinamització de col·lectius infrarepresentats a la dinàmica
social".

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
10.- Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l'empresa "Geseme 1996, S.L.",
amb motiu de l'adjudicació del contracte del servei de prevenció de riscos laborals de
l'Ajuntament de Premià de Dalt.

SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ
11.- Aprovació del retorn de la garantia dipositada per l'empresa "Hidráulica y Obras, S.A.",
amb motiu de l'adjudicació del contracte de les obres d'urbanització del carrer Cisa, tram
1, fase 2, etapa B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep.
12.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2020, relatiu als danys
que va patir l'espai Santa Anna com a conseqüència del pas del temporal Gloria.
13.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2020, relatiu als danys
que van patir els camps de futbol com a conseqüència del pas del temporal Gloria.
14.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2020, relatiu als danys
que va patir l'escola Santa Anna com a conseqüència del pas del temporal Gloria.
15.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 de febrer de 2020, relatiu als danys
que va patir el bici parc la Poma com a conseqüència del pas del temporal Gloria.

PRECS I PREGUNTES

URGÈNCIES
1.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'impressió de la revista municipal La
Pinassa.
2.- Aprovació Inicial del projecte “As Built” presentat per la Junta de Compensació de les
obres d’urbanització del Pla Parcial La Cisa, en el que s’incorporen les modificacions i
canvis introduïts durant l'execució de l'obra.
3.- Adjudicació a l'empresa "Arts Managers, S.L.", del contracte menor de serveis per a la
realització d’un concert el 18 de setembre a la Plaça de l'Espolsada de Premià de Dalt en el
marc de l'Ulisses Fest 2020.
4.- Adjudicació a l'empresa "El Pot Petit SC", del contracte menor de serveis per a la
realització d’un concert el 19 de setembre a la Plaça de l’Espolsada de Premià de Dalt en el
marc de l'Ulisses Fest 2020.

PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I sense més temes a tractar, essent les 19’30 hores, el senyor President, dona per
finalitzada la sessió. De tot el que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

La Secretària
Mireia Boté Massagué

Vist i plau
El President
Alejandro Costa Urigoitia

